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Af indholdet:


Tour de chambre

- 18. AUGUST 2002


Har du brug for inspiritation til ombygninger?

Eller er du nysgerrig på, hvordan man også kan gøre ved sit finnehus?

Eller vil du bare møde nogle, der bor på de andre veje?


Så er chancen der nu.


Grundejerforeningens bestyrelse inviterer alle finneboer til "Tour de Chambre" på kryds og tværs 
af store og små finnebyer.


Meningen er, at I skal åbne jeres huse for andre nysgerrige nære eller fjerne naboer i finnebyen.


I skal også have mulighed for at besøge de andre, der vi vise deres huse frem.


Søndag den 18. august skal der være mulighed for at se, blive inspireret og snakke.


Bestyrelsen vil lægge en slagplan for, hvornår hvilke veje kan besøges og vi vil også sørge for en 
til lejligheden passende afslutning med grillmad og drikkevarer, når de trætte fødder ikke kan 
bære længere rundt i vores kvarter.


Det kræver blot, at i reserverer dagen i kalenderen, udfylder nedenstående tilmelding og afleverer 
den til Thomas Jäger, Åkirkebyvej 3 inden den 15. juli 2002.


Bestyrelsen vil i starten af august udsende et nærmere program for dagen.


Paludan Müllersvej


På generalforsamlingen i april blev det fortalt, at der gik rygter om at Paludan Müllersvej skulle 
udvides til en 4-sporet vej.


Bestyrelsen har undersøgt sagen hos myndighederne og der fået at vide at der ikke nu ligger 
planer om en udvidelse.


Finnebyen år 1952 på video


Der findes en video om livet i Finnebyen anno 1952, den kan købes hos kassereren på 
Bornholmsvej nr. 11.


Bogen "Finnebrædder og fællesskab" (1998)


... kan ligeledes købes på Bornholmsvej nr. 11.

Den koster 125 kr


Årets udflugt


Som meddelt i sidste nummer af Finneposten går årets udflugt den 17.8. til Ålborg Zoo.


Voksne betaler 65 kr (gruppepris ved 20 pers.)

Børn betaler 40 kr.


Grundejerforeningen betaler transporten, som foregår i bus.




Afgang fra Forsamlingshuset den 17.8. kl. 9.00

Hjemkomst ca. 17.00


Tilmelding til Ove på Bornholmsvej 11, senest 10.8.


Finneposten


... udkommer igen i uge 32, og med den udgave kommer en tilmeldingsslip til udflugten, men sæt 
x i kalenderen.
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